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Meie: 08.02.2022 nr JV-3/612-2 

Vastus selgitustaotlusele 

 

 

Austatud Kätlin Telvik 

 

Olete 27.01. edastanud Ravimiametile koopia e-kirjast, mille saatsite aadressile 

info@stuudium.ee seoses avalikustatava COVID-19 vastase vaktsineerimise edendamisele 

suunatud kampaaniaga Stuudiumi veebikeskkonnas. Oma kirjas palute Ravimiameti 

seisukohta seoses viidatud reklaamiga.  

 

Ravimiamet käsitleb Teie pöördumist selgitustaotlusena. Märgukirjale ja selgitustaotlusele 

vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse (MSVS) § 2 lg 2 punkti 2 kohaselt 

on selgitustaotlus käesoleva seaduse tähenduses isiku pöördumine, milles isik taotleb 

käesoleva seaduse §-s 3 sätestatud õigusalase selgituse andmist. MSVS § 3 sätestab, et riigi- 

ja kohaliku omavalitsuse üksuse asutus annab tasuta selgitusi tema poolt väljatöötatud 

õigusaktide, nende eelnõude ja asutuse tegevuse aluseks olevate õigusaktide ning asutuse 

pädevuse ja õigusloome tegevuse kohta. 

 

Ravimiseaduse (RavS) § 84 lõike 1 kohaselt on retseptiravimi reklaam üldsusele keelatud. 

Üldsuseks RavS-i mõistes peetakse kõiki isikuid, kes ei ole ravimite väljakirjutamise õigust 

omavad isikud, proviisorid ega farmatseudid (RavS § 82 lg 1 p-d 1-2). Muu hulgas loetakse 

RavS § 82 lg 5 punkti 2 kohaselt ravimireklaamiks ka teavet, mis suunab isikuid pöörduma 

arsti poole ja milles otseselt või kaudselt viidatakse ravimile, millena liigituvad 

vaktsineerimise edendamisele suunatud kampaaniad1. 

 

Vaktsiinid, sealhulgas kõnealused COVID-19 vaktsiinid, on eranditult klassifitseeritud 

retseptiravimitena. See tähendab, et selliste ravimite reklaamimisele ja ostmisele - antud juhul 

ka manustamisele - kohalduvad käsimüügiravimitega võrreldes teatud erisused. Üldjuhul 

kohaldub COVID-19 vaktsiinidele ülal viidatud RavS § 84 lg lõikest 1 tulenev absoluutne 

üldsusele suunatud ravimireklaami keeld. 

 

                                                           
1 Ravimiseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seadus 205 SE, punkti 59 kohaselt ei pea sellise teabe 

avalikustajaks olema müügiloa hoidja, vaid ravimit ning selle ravi- ja ennetavaid omadusi puudutava teabe 

levitamist ka kolmanda isiku poolt võib käsitada samuti reklaamimisena, isegi kui isik tegutseb ravimitootjast 

või -müüjast õiguslikult ja faktiliselt täiesti sõltumatult. Veebis: https://www.riigikogu.ee/download/f6ab28f7-

521e-4a67-8427-eb742993ce02 (23.09.2021). 
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RavS § 84 lõikes 1 sätestatud keelust teeb erandi RavS § 84 lg 10, mille kohaselt ei rakendata 

retseptiravimite reklaami keeldu vaktsineerimise edendamisele suunatud kampaaniatele, mis 

on eelnevalt Ravimiameti ja Terviseametiga kooskõlastatud. 

 

Selline erand on loodud vaktsineerimise edendamisele suunatud kampaaniate eesmärgist 

tulenevalt – toetada riigi kohustust kaitsta rahva tervist. See tähendab, et teatud tingimustel on 

võimalik läbi viia kampaaniaid, mille eesmärgiks on isikute teavitamine haigustest, nende 

levikust ning võimalusest end vaktsineerimise abil kaitsta. Kampaania tingimused tuleb 

läbiviijal eelnevalt Ravimiameti ja Terviseametiga kooskõlastada. Muuhulgas hindab 

Ravimiamet esitatud taotluste puhul, kas vaktsineerimise edendamisele suunatud kampaania 

eesmärk on selgesti defineeritud ning kas see on seotud Eestis olulise rahvatervise probleemi 

lahendamisega, mida rahvatervise kõnealuse probleemi suhtes on võimalik vaktsineerimisega 

saavutada, kas kampaanial on potentsiaali mõjutada vaktsineerimist sel määral, et sellest 

tõuseb tulu rahva tervisele ning milline on kampaania võimalik negatiivne mõju ja kuidas seda 

on kavas vältida. Ravimiamet on koostanud kampaania läbiviijatele juhise, mis on 

Ravimiameti veebilehelt kättesaadav2. 

 

Seega, kui vaktsineerimise edendamise kampaaniat viib läbi muu isik kui rahvatervise eest 

vastutav ametiasutus, peab vaktsineerimise edendamisele suunatud kampaania olema 

kooskõlastatud Ravimiameti ja Terviseametiga, kes hindab kavandatavat kampaaniat enne 

selle avalikustamist. Kooskõlastatud kampaaniatele ei kohaldu teised RavS üldsusele suunatud 

ravimireklaami avalikustamise nõuded. 

 

Stuudium veebikeskkonnas avalikustatud vaktsineerimise edendamisele suunatud 

kampaaniaks liigituv teave ei ole Ravimiametiga kooskõlastatud. Ravimiamet alustab 

veebikeskkonna Stuudium osas järelevalvemenetlust võimaliku ravimireklaamile kohalduvate 

sätete rikkumise väljaselgitamiseks.  

 

Lugupidamisega 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Heleni Mäe 

Ravimiamet 

Õigusosakond 

Õigusnõunik 

 

                                                           
2 Ravimiamet. Inimestel kasutatavad ravimid. Ravimireklaam ettevõtjale. Veebis: 

https://ravimiamet.ee/vaktsineerimiskampaaniakooskolastusetaotlemisepohimottedpdf (23.09.2021). 
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